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OBS GESWOREN HOEK
Belangrijke data:






Vrijdag 14 oktober: groep 1-2 vrij
Maandag 17 oktober: schoolfotograaf
Dinsdag 18 oktober: extra info avond groep 3 t/m 8
Vrijdag 21 oktober: Stuif 1-2b, 4, 7-8
Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober: Herfstvakantie

Jumbo sparen voor
Obs Gesworen Hoek!

Parkeren rondom
de school

Zoals u weet doet onze school mee aan de
spaaractie van de Jumbo. Voor elke
€10,00 aan boodschappen ontvangt u één
punt. Van de punten die we ophalen
kunnen wij extra leer- en spelmaterialen
voor de kinderen aanschaffen. Op de
website
www.jumbo.com/sparenvoorjeschool
kunt u onze school opzoeken en zien wat
onze spaardoelen zijn. Op deze site kunt u
de schoolpunten ook direct aan onze
school toekennen. Maar u kunt uw
gespaarde punten ook inleveren bij ons
op school. Let op: u kunt uw punten tot
11 oktober inleveren op school, of
digitaal via de website!

Wilt u er alstublieft op letten dat u
de auto parkeert in de daarvoor
bestemde parkeervakken. Dit in
verband met de veiligheid van de
kinderen.

Studiedag
Toen de kinderen een dagje vrij waren, hebben
wij met het team muziekles gehad van Yvonne van
Ham van het Factorium. We hebben veel nieuwe
ideeën opgedaan voor muzieklessen in de klas.
Yvonne geeft ook les aan de kinderen. Ze is vrijdag
voor het eerst geweest. Het was een geslaagde
muzikale les!

Naschoolse
activiteiten
Een week na de herfstvakantie (vanaf
7 november) starten we weer met de
naschoolse activiteiten. In de loop van
volgende week ontvangt u hier
informatie over.

Naailes voor
ouders
De naailes voor ouders is voortaan op
dinsdagochtend van 9.00-11.00 uur.
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Ouderkamer

Budgetteringscursus

Op woensdag 28 september hebben we in
de Ouderkamer foto’s op kaarsen gedrukt.
Het was weer een gezellige ochtend en
het resultaat was erg geslaagd!

Zou u wat meer informatie willen krijgen hoe
met uw budget of inkomen om te gaan? Of wilt
u voorkomen dat u aan het eind van de maand
rood staat? Wilt u graag tips om beter overzicht
te houden over wat u uit kunt geven elke
maand? En vindt u het daarbij fijn uitleg te
krijgen over financiële regelingen?

U bent van harte welkom op de
woensdagochtenden. Het programma
staat op blz. 3 van dit mededelingenblad.

Bij voldoende inschrijvingen (15 deelnemers)
kunnen we een gratis budgetteringscursus van
7 bijeenkomsten in de Ouderkamer voor u
organiseren. Heeft u interesse, geeft u dit dan
even aan Adrienne door: via
adrienne.verschuren@tprimair.nl , of 0610329605 of loopt u even binnen (kantoor
tegenover de Ouderkamer). Liefst vóór de
herfstvakantie.
deze woensdagochtend ophalen.

Kinderboekenweek

Adrienne

Buggy’s
Via een organisatie kan ik gratis een
aantal gebruikte buggy’s krijgen. Heeft u hier
misschien interesse in? Laat het me dan even
vóór dinsdag 13.00 uur weten via 06-via
adrienne.verschuren@tprimair.nl , of 0610329605 of loopt u even binnen (kantoor
tegenover de Ouderkamer).

Op woensdag 5 oktober hebben we op
school de Kinderboekenweek geopend.
Een aantal leerlingen uit groep 5 t/m 8
verzorgden een dansje op het lied: voor
altijd jong. Vervolgens werd er in de
groepen 1 t/m 3 voorgelezen (door opa’s
en oma’s of voor de opa’s en oma’s). In de
groepen 4 t/m 8 werden er samen met de
opa’s en oma’s gezelschapspelletjes
gespeeld. Wij willen alle opa’s en oma’s
bedanken voor hun komst!

Dan reserveer ik een buggie voor u. U kunt deze
woensdagochtend ophalen.
Adrienne
Verjaardagen:
 Sena (3)
 Angelina (4)
 Rowynn (4)
 Manar (5-6)
 Aymen (4)
 Thomas (7-8)

Hartelijk gefeliciteerd!
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Iedere woensdagochtend - 8.30 uur tot 11.00 uur - OBS Gesworen Hoek

Woensdag 5 oktober 2016

Uitwisselen van opvoedtips en –tricks. Waar zijn we goed in
en waar zouden we nog iets van elkaar kunnen leren?!

Woensdag 12 oktober 2016

Woensdag 19 oktober 2016

Iedereen neemt iets lekkers mee (zelfgemaakt)

Carla de Hond - Contour De Twern, Sociaal Werk - Team Reeshof
013 – 5728383  carladehond@contourdetwern.nl
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